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Sinterklaas  
Morgen is het zover; Dan vieren we samen Sinterklaas! Op deze dag hoeven de kinderen 
geen fruittas mee te nemen. Wij zorgen voor drinken en wat lekkers. 
De groepen 5 t/m 8 blijven over en zorgen voor een eigen lunch.  
Dit jaar verzamelen we niet op het schoolplein, maar mogen alle kinderen vanaf 08.15 uur 
gewoon naar hun eigen lokaal toe. De oudere groepen mogen hun surprise vandaag al 
brengen tot 16:30 uur, of morgen vanaf 8:00 uur.  
 
Wij hebben er veel zin in!!  
De Sinterklaascommissie.   
 

 

 

 

 

Verhuizen 
Nog even en dan is het echt zover. Het 
verbouwen/renoveren is klaar en alle groepen kunnen bijna verhuizen naar hun uiteindelijke 
plek in ons nieuwe gebouw.  
Het verhuizen van de groepen naar de nieuwe plek, zal in fases moeten gebeuren en is nog 
wel een aardig logistieke onderneming. 
  
Het gaat als volgt: 
  

• Op woensdag 9 december  zijn de groepen 1 en 2 vrij in verband met de verhuizing  
 

• Op vrijdag 11 december zijn de groepen 3 en 4 vrij in verband met de verhuizing.  
 

• Op maandag 14 december zijn de groepen 5 t/m 8 vrij in verband met de verhuizing. 
 

• Vanaf dinsdag 15 december zijn dan alle groepen gehuisvest in het nieuwe gebouw.  
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Kerst 
Hoewel Sinterklaas nog gevierd moet worden, is de kerstcommissie van de AC bijeen 
geweest om na te denken over de invulling van het kerstfeest. 
Door de beperkende maatregelen van Covid-19 zullen we dit jaar een aangepaste 
Kerstviering op school hebben. Hierdoor zijn de kinderen op donderdagmiddag 17 december 
niet vrij! 
De kinderen hebben op 17 december gewoon de gehele dag school. De viering zal onder de 
reguliere schooltijd in de eigen groep plaats vinden. Natuurlijk wordt er voor een feestelijke 
kerstlunch gezorgd, volledig Covid proof. Is uw kind een grote eter, dan is het verstandig om 
voor de lunch toch nog een extra broodje mee te geven. Wilt u eventuele voedselallergieën 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind via de Parro-app.  
Groet Kerstcommissie 


